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اُهاشی در  13مارس  1955در توکیو متولد شد .وی کارشناسی ارشد خود را از گروه
مطالعات چینی در دانشگاه سایتاما 3در سال  1983دریافت کرد .او ابتدا به نجوم چینی

و تبتی عالقهمند شد .عنوان پایاننامۀ ارشد او «برخی از مسائل هوهان سیفن لی» 4بود
که وی در آن یکی از قدیمیترین تقویمهای رسمی چین را بررسی کرده بود .پس از آن
در دورۀ دکتری در دانشگاه هیتوتسوباشی 5در رشتۀ نجوم مدرن تحصیل کرد .در همان
زمان به تاریخ نجوم هند عالقهمند شد و به یادگیری زبان سانسکریت و هندی در
انستیتوی شرقی (توهو گاکوین) 6مشغول شد .از همان مؤسسه برای تحصیل در هند
8
بورسیه شد .وی در دانشگاه لکهنو 7هند پذیرفته شد و تحت راهنمایی پروفسور شوکال
از سال  1983تا  1987تحصیل کرد .او دکترای خود را در سال 1992با رسالهای در
بارۀ تاریخ ابزار نجومی در هند دریافت کرد .این پایان نامه در سه قسمت در مجلۀ هندی
تاریخ علم 9منتشر شد:

1. Yukio Ôhashi
2. Michio Yano, Professor Emeritus of Kyoto Sangyo University
اصل این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده است .مسؤوالن مجله ترجیح دادند که این مقاله به زبان فارسی منتشر
شود .ترجمۀ این مقاله به فارسی بر عهدۀ آقای محمد علیزاده وقاصلو ،از دانشجویان پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه
تهران بوده است.
3. Saitama University
4. Some Problems of Hùhàn sìfēn lì
5. Hitotsubashi University
)6. Eastern Institute (Toho Gakuin
7. Lucknow
8. K. S. Shukla
)9. Indian Journal for the History of Science (IJHS
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 -1توسعۀ رصدهای نجومی در نجوم ودایی و پس از ودایی هند
 -2ابزارهای نجومی در سدهانتای باستانی
 -3تاریخچۀ اولیۀ اسطرالب در هند

1

2

3

پس از بازگشت به ژاپن در سال  ،1988دورۀ دکتری خود را در دانشگاه
هیتوتسوباشی ادامه داد و در  1989فارغالتحصیل شد .بهرغم موفقیتهای علمی
بسیار ،او هیچگاه نتوانست شغل پژوهشی دائمی پیدا کند و به عنوان مدرس پاره وقت
در موضوعات زبان چینی ،تاریخ علم و تاریخ نجوم در چندین دانشگاه مختلف فعالیت
میکرد .او مدتی نیز به عنوان دستیار در انستیتوی تحقیقات علوم انسانی 4در دانشگاه
کیوتو فعالیت کرد.
عالقۀ اُهاشی به نجوم هند در دو زمینه تقسیم میشود:
( )1تاریخ نجوم محاسباتی از دورۀ ودایی تا دورۀ آثار جامع نجوم هندی
(سدهانتَ[ها])؛
( )2تاریخ ابزارهای نجومی از دورۀ سدهانتَ تا دورۀ مغولی.
در مورد اول وی در مطالعۀ جیوتیشیا ودانگا 5سهم بسزایی داشت و منتقد دیوید
پینگری در این موضوع بود .پینگری فکر میکرد که تعداد روزهای عُرفی 6در چرخۀ
پنج ساله (یوگَ)  1825روز است ،به عبارت دیگر یک سال شمسی متشکل از 365
گ
روز است و این وامگیری از مصر یا بینالنهرین است .اما اُهاشی استدالل کرد که یو َ
شامل  1830روز عُرفی است و بنا بر این یک سال شمسی [نزد هندیان]  366روز دارد
و مبدأ آن صرفاً هندی است .اُهاشی همچنین ایدۀ پینگری را در بارۀ مبدأ بینالنهرینی
نسبت دو به سه در بارۀ زمان کوتاهترین و طوالنیترین روز که در جیوتیشیا ودانگا و
دیگر متون قدیمی سانسکریت یافته شده بود رد کرد .او نشان داد که این نسبت نه از

1. “Development of Astronomical Observation in Vedic and Post-Vedic India”, IJHS 28 (3),
1993, 185-251.
2. “Astronomical Instruments in Classical Siddhāntas”, IJHS 29 (2), 1994, 155-313.
3. “Early History of the Astrolabe in India”, IJHS 32 (3), 1997, 199-295.
4. Institute for Research in Humanities
5. Jyotiṣa-Vedāṅga
6. civil days
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درونیابی رصد انقالبین بلکه از برونیابی رصدهای اطراف اعتدالین حاصل شده است.
در نتیجه او عرض جیوتیشیا ودانگا را در حدود  29-27درجه شمالی بهدست آورد.
اُهاشی عالقۀ خود را در بارۀ نظریۀ هندی سیارات با من به اشتراک گذاشت .در
اوایل دهۀ  1990نامههای بسیاری در بارۀ این موضوع رد و بدل کردیم .مخصوصاً از
نامۀ  8ژانویۀ  1990او چیزهای بسیاری آموختم ،جایی که او نشان داد چگونه توضیح
نویگِباور در «نصف کردن تعدیل» در نجوم هندی قابل قبول نیست .او نموداری رسم
کرد که در آن توضیحات نویگباور کارساز نبود .مهمترین مقالۀ او در بارۀ نظریۀ باستانی
سیارات «ساختار ریاضی مدلهای خارج از مرکز و تدویر در یونان باستان و هند» 1است.

او بهطور ماهرانهای با استفاده از تصاویر زیبایی که خود با دست کشیده ،سیستم
بطلمیوسی و مدلهای هندی را مقایسه کرده است ،البته او به اختالف میان نویگباور و
وندرواردن اشارهای نکرده است [.]1961
دومین زمینهای که دستاوردهای اُهاشی در آن چشمگیر است ،تاریخچۀ ابزار نجومی
در هند است .قسمت اصلی پایاننامۀ او در این باره بود و همان طور که در باال آمد در
چند شماره از مجلۀ هندی تاریخ علم منتشر شد .او متون سانسکریت مربوط به ابزا ر
نجومی آریابهاتیا( 2متولد 476م) تا سدهانت نوشتۀ بهاسکارای دوم( 3قرن  )12را
مطالعه کرد .همچنین جزئیات مفصلی از اسطرالب را در دوره سالطین دهلی ارائه کرد.
اسطرالب که به آن یانتراراجا( 4پادشاه ابزارها) میگفتند یکی از محبوبترین ابزارهای
نجومی بود .در این مقاله اُهاشی ابتدا توضیح بسیار مفیدی در بارۀ روش تصویرسازی

آسمان در اسطرالب ارائه داد و سپس تاریخ مختصری از اسطرالب را با شروع از اثر
یانتراراجا (1370م) از ماهاندرا سوری آورده است .بخش اصلی این مقاله مربوط به
یانترا راجا -ادهیکارا از پادمانابها1423( 5م) است .اُهاشی برای اولین بار تصحیحی
انتقادی از متن سانسکریت با استفاده از دو نسخۀ خطی متعلق به دانشگاه لکهنو و

1. B.S. Yadav and S.L. Singh (eds.): History of the Mathematical Sciences II, Cambridge
Scientific Publishers, 2011, pp. 83-102
2. Āryabhaṭīya of Āryabhaṭa
3. Bhāskara II
4. yantra-rāja
5. Yantrarāja-adhikāra of Padmanābha
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ترجمۀ انگلیسی و شرح کل متن را ارائه داد که واقع ًا به یک اثر به یادماندنی در تاریخ
اسطرالب در هند تبدیل شده است.
یکی از مقاالت مهم اُهاشی که در آن به نجوم تبتی میپردازد ،مقالهای است با عنوان
«نکاتی در بارۀ منشأ نجوم هندوتبتی» 1پس از چکیدهای مختصر از تاریخ نجوم هند
اُهاشی در بارۀ «نجوم کاالکاکرا» 2بحث میکند که مربوط به آخرین مرحله از تاریخ
نجوم باطنی بودایی است .متن اصلی سانسکریت کاالکراتانترا 3به زبان تبتی ترجمه شد
و منبع اصلی نجوم تبتی شد .اُهاشی متن سانسکریت و شرح آن 4را بسیار دقیق بررسی
کرد و به نتایج بسیار مهمی رسید :زمان متن 1027میالدی بود که با توجه نحوۀ شمارش
جنوب هند ،سال پارابهاوا 5بر اساس سالهای جوویانی( 6سالهای براساس گردش
مشتری) بود .اما در همین متن عدد نادرستی را برای سال هجری معادل آن بیان می
کند .اُهاشی دریافت که این خطا به دلیل اشتباه در محاسبۀ سال جوویان در شمال هند
است .به این ترتیب متن نشاندهندۀ وضعیت عجیب اختالط سنتهای جنوب و شمال
هند است .وی در ادامه ثابتهای نجومی مکاتب باستانی هند را مقایسه میکند و در
بحثی بسیار قانع کننده نشان میدهد که سیستم نجومی کاالکاکرا بسیار نزدیک به
سیستم آردهاراتریکا-پاسکا(7مکتب نیمه شب) است که توسط آریابهاتا آغاز شده
است.

1. contained in Helaine Selin (ed.): Astronomy across Cultures, Kluwer AcademicPublishers,
2000.
2. Kālacakra astronomy
3. Kālacakratantra
4. Vimalaprabhā
5. prabhava
6. Jovian
7. Ārdharātrika-pakṣa
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